
SF-Caravan ry:n uutiskirje 17. toukokuuta 2019

Sisäänajo alkaa perjantaina kello 12. Treffimaksu 60 €/vaunukunta, päiväkävijät 15 €/henkilö, maksetaan 
saavuttaessa. Ei ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa Järvenpäähän! Tapahtuman lisätiedot

Nauti hyvästä äänikirjasta reissun päällä

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.karavaanarit.fi%2Fajankohtaista%2Ftapahtumakalenteri%2Fsf-caravan-helsinki-ry-n-50-vuotisjuhlat%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEOa52p-8cfAZwq7kMCMhQ-61zBJg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.karavaanarit.fi%2Fajankohtaista%2Ftapahtumakalenteri%2Fsf-caravan-helsinki-ry-n-50-vuotisjuhlat%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG2I14QXHp54RsxxOR_n9yzq4cvnw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.bookbeat.fi%2Fsfcaravan&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGei_Be_qMsFww1brgD4J2nRhBZGg


Saat nyt SF-Caravanin jäsenenä kokeilla BookBeat-äänikirjapalvelua täysin maksutta yhden kuukauden ajan (arvo
16,90 €). BookBeat on e- ja äänikirjasovellus, jossa voit lukea ja kuunnella kirjoja rajattomasti älypuhelimellasi tai 
tabletillasi. Jännittäviä dekkareita, ajankohtaisia tietokirjoja, suosittuja lastenkirjoja ja inspiroivia elämäkertoja –
 kaikille jotain. Meillä on myös Applen CarPlay tuki. BookBeat on täydellinen kaveri reissuun kuin reissuun.

Lunasta tarjous ja rekisteröidy osoitteessa https://www.bookbeat.fi/sfcaravan

Etu on voimassa vain uusille BookBeat-asiakkaille.

Tilaa ilmainen Suur-Apu – saat kesätapahtumat yhdessä paketissa

Apu on Suomen luetuin viikkolehti ja tarjoaa sen kunniaksi kesäetuna SF-Caravanin jäsenille 6.6. ilmestyvän Suur-
Avun, jossa on kesätapahtumat yhdessä paketissa. Lehti sisältää juttuja mm. kesän tapahtumista ja matkakohteista
sekä karavaanareista.

Tilaa ilmainen lehti kotiin kannettuna tästä: https://lue.apu.fi/tutustu_kesa

Toimi nopeasti - tarjous voimassa rajoitetun ajan! Yksi (1) lehti / jäsen.

Helsingin Eurohostelissa jäsenille –20 % keskikesän yöpymisistä

Suomen Hostellijärjestön omistama Eurohostel Helsingissä tarjoaa nyt kaikille Hostellijärjestön jäsenjärjestöjen 
jäsenille –20 % alennuksen vähintään kahden peräkkäisen yön yöpymisiin 17.6.–17.7.2019.

Katajanokalla sijaitseva Eurohostel on täydellinen tukikohta kesäiseen Helsinkiin suuntautuvalle minilomalle. 
Meriuimala Allas Sea Pool, lautat Suomenlinnaan ja Kauppatori ovat vain lyhyen kävelymatkan päässä, ja aivan 
hostellin vierestä hyppäät ratikkaan, joka vie nauttimaan kesäisen Helsingin muista nähtävyyksistä. Respasta voi 
myös ostaa kätevästi lippuja Helsingin eri nähtävyyksiin.

Alennuksen saat varatessasi yöpymisen eurohostel.fi-sivustolla ja syöttämällä varauksen yhteydessä alennuskoodin 
KESÄHESA. Alennus on voimassa ajalle 17.6.–17.7.2019 tehtyihin vähintään 2 peräkkäisen yön varauksiin ja koskee
kaikkia Suomen Hostellijärjestön jäsenjärjestöjen jäseniä. Jäsenyys on tarvittaessa todistettava hostelliin 
sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Matkailuajoneuvopaikkoja Metallican konsertin kupeessa

Metallican Kantolan konsertin 16.7.2019 yhteydessä on tarjolla noin 30 matkailuajoneuvopaikkaa Sotkanrannan 
venesatamassa vuorokausihintaan 130 € (sis. sähkön). Varaukset sähköpostilla laituri@sotkanranta.fi, tiedustelut 
Pekka Tammela puh. 0500 843 837. Sotkanranta Oy, Myllärinkatu 13, 13110 Hämeenlinna.

Tulevia tapahtumia

24.-25.5.2019 Liittokokoustreffit ja SF-Caravan Helsinki ry:n 50-vuotisjuhlat, Vanhankylänniemi, Järvenpää

https://maps.google.com/?q=Myll%C3%A4rinkatu+13,+13110+H%C3%A4meenlinna&entry=gmail&source=g
https://mail.google.com/mail/u/0/h/1peutrh32x1q7/?&cs=wh&v=b&to=laituri@sotkanranta.fi
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fhostellijarjesto.creamailer.fi%2Fac%2FaHR0cHM6Ly9ldXJvaG9zdGVsLmV1L2ZpLw--%2FODMyMzY0NjB8MjY3NzU5fDY2NTU3fDMzMDc-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF4MuOLicShMAjX2E6kByNvqgBOwA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fhostellijarjesto.creamailer.fi%2Fac%2FaHR0cHM6Ly9ldXJvaG9zdGVsLmV1L2ZpLw--%2FODMyMzY0NjB8MjY3NzU5fDY2NTU3fDMzMDc-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF4MuOLicShMAjX2E6kByNvqgBOwA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Flue.apu.fi%2Ftutustu_kesa&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH7tYU2NDd1gFtcCB9Fwltv-Rbp6Q
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.bookbeat.fi%2Fsfcaravan&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGei_Be_qMsFww1brgD4J2nRhBZGg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Flue.apu.fi%2Ftutustu_kesa&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH7tYU2NDd1gFtcCB9Fwltv-Rbp6Q


25.5.2019 SF-Caravan ry:n liittokokous, Järvenpää-talo, Järvenpää
25.5.2019 SM-Caramba 2019, Kavika, Tempo 4, Järvenpää
6.-10.6.2019 58. Europa Rally, Losinj, Kroatia
8.6.2019 Caramba cup 2019 2. osakilpailu, Tammisaari

Kesän tapahtumat tarkempine tietoineen löydät karavaanarit.fi -sivuston Tapahtumakalenterista.

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.karavaanarit.fi%2Fajankohtaista%2Ftapahtumakalenteri%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHnSIGqPWTRm3spapLEmdv0bPf0cA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkaravaanarit.fi&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG91s4Uwk5OgX4x0aZw7_wZM5bXjA
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